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- A T6rsas{gnak szorgalmaznia kell a hatrirontfli ma-

ryar iskol6kkal, pedag6gusokkal a kapcsoaltfelv6telt.
Fontosak a k6z6s t6borok 6s m6s k6pz6si form6k. Eh-
hez szdvetkemi kell a nemzetis6gi koll6giummal, a Ma-
gyarok Vil6gszdvets6g6vel is.
- A gyermekszinjiltszAs kitermel olyan miiv6szeti ve'
zetoket, akik maradand6 eszkt6tikai 6rt6ket k6pesek
produkitni ryermekszinj6tsz6kkal. Az ci munkijukat'
fell6p6stiket, itthon 6s kiilf<ildiin egrform6n segiteni
kell, hiszen cik lehetnek a m6rce a t6bbiek szim6ra is.

A gyermekszinjillsz6 munka c6lja, szinkronban a dr6-
mapedagogi6val, kezdcikn6l 6s halad6knil nem m6s,
mint a harm6nikus, kommunikativ, kreativ ryermek, a
demokr6ci6ban es a demokr6ci6val6lni tud6 k6s6bbe-
ni 6llampolg6r.

1991, mfJus

Gyermekszinj6tsz6 bemutat6k felo:l 6rdeklciltiink hol
volt, van, vagy lesz Ial6ikoz6. Amit megtudtunk:

Nem bizony. Marosvtlsdrhelyl, nagpz6ll6st 6s pdr-
kdnyl magyar gyerekek j6tszottak hazai maglrar gye-
rekeknek a budapesti gyermekszinj6tsz6 f*ztiviilon.
Ezt is meg6rtiik. GyermekszfnJdtsz6k Szdkelyfiild-
16l, a 169l Ugocsa megydMl, KdrptttalJdr6l, s az
Esztergommal szemkiiztl Szlov6kl6b6l, Pfrkdny-
rdl. A h6rom csoport, a SZIN-FOLT vend6ge, egyiitt
l6pett fel a 30 budapesti eg/iittessel. Mi most csak 16-
luk sz6lunk, a hat6rontfliakr6l. Ok a n6vum.

A sdov6kiai mag;rarok k6r6ben nagy hagrominya
van a CSEMADOK szervezte gyermekszinjitsz6 tal6l-
koz6knak. A dunaszerdahelyi Dunamenti Tavasz elne-
vezlsii tal6ikoz6n l6pnek fel a legjobbak. Az elmflt 6v
eg;rik legeredm6nyesebb csoportja jdtt 6t Budapestre,
s igen 6rett jdt6kkal lepte meg a k6zd,ns6get. Mir<il is
sz6lt a mes6jiik? Mik6nt veszejtheti 6ssze a felsci ha-
talom az egrm6shoz tartoz6kat, ha 6rdeke fry kiv6n-
ja. Allatmeseket j6tszottak, 6m 6rtettiik, mi az a tdbb,
anirdl sz6ltak. A t6ncos, muzikeles szinj6t6kot Batta
Jol6n rendezte.

KdrpdtalJfn v6gre lazulnak a kdtel6kek, s mert la-
zulnak, az iskol6k is mernek m6lyebb l6legzetet venni.
Ennek jele, hogy az 6r5:n kivtili mriv6szeti nevel6sre is,
a gyermekszrnjiltszisra is futja a mer6szs6gbril. Nem
oly 169 m6g nem j6 szemmel n6zett kedvtel6snek tet-
szett a gerekjiltlk S a pedagogus is rigy gondolta, ,,ne
sz6lj sz6m, nem f6j fejem". A nagrszcilcisi 3. sz. isko-

''DRAMA IN

A fenti cimen 8. vil6gkongresszus6t rendezte meg id6n
m6rciusban az AITA (Association lnternationale du
Theitre Amateur). 42 imm6r rendszeress6 v6lt 6ven-
k6nti tal6lkozilsnak ezfittal az Innsbruck kdzel6ben 16-
v6 festcii sz6@gri Igls iidiilcihely kongresszusi kozpont-
ja adott otthont.

A kongresszus c6lkitiiz6se a j6t6k, a dr6ma t6rsa-
dalmi katalizitork6nt val6 miikod6s6nek vizsg6lata

Ebben az esztenddben a szinj6tsz6 ryerekeket sem a
meg;rei mtivelci<16si k6zpont, sem a pedagogiai int6zet,
egr6ltal6ban senki nem hivta jftszani Szabolcs, Bor-
sod, Nogrid, Csongr6d, Szolnok, Blcs, Fej6r, Kom6-
rom, Tolna, Baranya 6s Vas megy6ben. K6rd6stinkre
mi ennek az oku, ilyen v6lasz 6rkezptti maguk sem
tudjik, mi van, mi lesz veliik, mif6le funkci6val ruh6z-
za, fel 6ket az 6nkorm6nyzat, egy6bk6nt sincs a szin-
j6tszisra ;rtn2. Az emlitett mery6k k6ztil irtben m6r
szewezf szakember sincs. B6k6sben tal6n volt tal6lko-
26, de nem tudunk r6la, Talittlnn meg ezut6n lesz

Volt talllkozd Budapesten, Gy6r, Somogy, He-
ves, HaJd0, Pest 6s Veszprdm megydben. 8O gyer-
mekcsoportnak v6giilis sikeriilt bemutatkomia, 6s
egrmissal tal6lkoznia.

A tal6lkoz6k tapasztalatair6l a kiivetkezd szimunk-
ban szimolunk be.

Szerkesztd

ILYEN SE VOLT MEG!

la grermeksznjiltsz6 csoportja elso?6nt haszn6lta ki
a szabadabb lehetcis6get. Es j6l. Kereszty€n Bol6zs-
nak 6s taniW6nyainak nem kellett restellkednid,k. Si-
keriik volt.

fu a marosvtlsdrhelylek. A 20-as szimfi 6nloJi6-
nos iskola Siit6 Andr6s irodatmi k6r6nek ryermekszin-
jitsz6i. Azt hittiik, ha m6r a nag)/ erd6lyi ir6 neve
f6mjelzi munkiilkodasukat, erd6lyi ir6 miiv6t is mutat-
j,6k be Budapesten. De nem, cik Janikovszky Eva: Ki-
re iitdtt ez a grerck? cimii irasinak dramatizilt v6l-
tozatilt hoztik. Gondoljuk, az6rl, mert ezt bemutatva
val6szinri nem feddte meg ciket senki - mondv6n, no-
no, ezt az6rt m6gse. Kedvesen j6tszottak 6s brilcsen.
Sods Katalln 6s Szdkely Emese pedagogiai okossig-
gal ir6nyitotta a szinpadi t6rben a gyerekeket.

A magyar nyelv megmarad6sa s a magyarsigtudat
fipit6x;e 6rdek6ben a szinj{fiszits minden vuz6lyezte-
tett korszakban sokat villalt. A ryermekszniiltszis'
nak is van, lehet tiirt6nelmi kiildet6se.

Gyermekszinj6tsz6 csoportok, hazaiak 6s hat.iron
triliak keress6k egym6ssal a kapcsolatot! Taliikozzz-
nak egrmissal min6l tdbbet! Folytat6dj6k a szin-fol-
tosok kezdem6nvez6re!

V6ri B6la

BDUCATION''

volt, mindenekel<itt azon alapelwe 6piwe, hory a szin-
h6z elemeinek a nevel6s 6s oktat6s kiildnbiizd teriile-
tein val6 alkalmazlsa - az emberi magatart6sok szi-
mul6l6sival 6s szimbolizil6s.{val - k6pes a tiirsada-
lom alakitAiira 6s a j6v6 sz6m6ra is haszonosithat6
modellek megteremt6s6re.

A r6sztvev6k tiibbs6g6t e c6lkittiz6snek megfelel6-
en olyan pedag6gusok alkott6k, akik a dr6majit6l&al
mint pedagogiai m6dszerrel elm6leti 6s ryakorlati
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szinten foglalkoznak, 6s - eglretemeken, f6iskol6kon
valamint egy6b pedagogiai 6s kultur6lis int6zrn6nyek-
ben - a tanirk6pz6s6rt felel<isek.

A kongresszus eLn6leti sirlypontjai (1. a kiizOssdg
* a szociokulturilis grdkerek keres6se; 2. a kultf-
r6k sokf6les6ge - kiildnb<izcj kultririk interakci6ja
a mai t6rsadalomban: 3. az lndlvlduum - minden
egyes embernek mint egyedi 6s megism6telhetetlen in-
dividuumnak helye van kora t6rsadalmiban) a kisebb
l6tsz6mir (kb. 12 fris) csoportokban v6gzett gyakorlati
munka soriin kertiltek alaposabb megvitatisra, feldol-
gozilsra' Az el6zetes elk6pzel6sektcil elt6r<ien ebbe a
"performance"-teremt6 folyamatba a kiildnb<izcj kul-
tfrk6rdket k6pviselci h6romtagf referensteam kev6ss6
kapcsol6dott be. A csoportok ktilsci beavatkoais n6l-
kiil is - vagr t6n 6pp az6rt(?) - iintdrv6nyfien 6s al-
kot6 m6don miik6iltek.

A meghivott elciad6k kdziil sajnos csak kett6nek
@er Fllnk Basse - Dinia; Deme Tamtls - Magrar-
orsz6g) biztositottak igazilr. teret 6s lehetcis6get a szer-
vez6k nlzeteik plen6ris iil6sen tdrt6n<j, r6sdetes kifej-
t6s6re. A d6niai rendezci, szcenogrifus 6s ,,multimii-
v6sz" "Theatre of Images" cimii videofilmekkel kis6rt
el<iad6siban k6t saj6tos koppenh6gai kis6rletrril szi-
molt be, melyek a szinhilz 6s az ,6let, a miiv6szet 6s a
realit6s, a megtervezett-szind6kos 6s a v6letlen 6W6-
z6s6t, egym6srahatisuk, asszoci6ci6s lehet6s6geik
vizsg6latit cbloztilk A konferencia elxi napjin szer-
zett benyom6sok Per Flink Basse vitathat6 megold6-
sai 6s n6zetei ellen6re is inspir6ci6s anyagul szolg6l-
tak az uglrancsak aznap d6lutin kezd6d6 csoportmun-
kilhoz.

L6nyeg6ben ugyanezt mondhatjuk a m6sodik na-
pon latottakr6l-hallottakr6l is. Deme Tamfs, az Or
saigos K<izoktat6si lntezet munkat5.rsa "The future is
now" cimii,,dramatiziilt" vitaindit6k6ban megkis6rel-
te a drdmatanilr, az 6rtelmis6gi 6s az iskola szerepOt
6s feladat6t a (megvdltozott) k6z6p-eur6pai viszonyok
dsszefiigg6srendszer6ben v6zolni. Ezt kiivetrjen az 6l-
land6 csoportokt6l elt6rcj dsszet6telii - spont6n m6-
don szervez6d6 - kiscsoportok jdttek l6tre az el6a-
d6s ery-egr t6tel6nek, k6rd6skdr6nek alaposabb meg-

J
vitat6sira. D6lut6n - r6szben a d6lel6tti refer6tum-
hoz kapcsol6d6an - Mark6 Iv6n virieofilmj6nek (J6-
ztrs, Lz ember fia) bemutat6s"4ra 6s megbesz6l6s6re ke-
riilt sor. A filmre a r6sztvevcik t<ibbs6ge megleprien 6r-
tetleniil 6s elutasit6an reagillt.

A harmadik referens - a Zimbabwe-tii szhrmaz6
Stephen Chlfunyse, szinhilzigazgat6 6s koreogr6fus,
az Union of African Performing Artists igazgat6he-
lyettese - a konferencia zfir6napj6n joggal s6relmez-
te, hogy munkija - talin szewezflsi hib6bol adod6-
tr - tz egr6bk6nt lelkes 6s fog6kony r6sztvev6k reg-
geli bemelegit6s6re korliitoz6dott. Val6ban sajn6latos,
hogy az afrikai dr6matan6rb6l ,,csak ennyi jutott",
hisz e zen6s-t6ncos ,,matin6k" is sejtett6k, hogy Step-
hen Chifunysenak lenne m6g mit itadnia szakmai tu-
ddsa 6s emberi &I6kei gazdag t6rhizib6l eur6pai kol-
leg6inak.

A szervez6k az emlitetteken kiviil m6g ery6b ins-
pir6ci6kr6l is gondoskodtak, melyek egyben a legmeg-
hat6roz6bb kiindul6pontok voltak valamennyi csoport
munk6j6ban. Hirom, a r6sztvev6k 6ltal nem ismert,
,Iiils6" szem6ly mondta el mindannyiunk elcjtt az 6le-
t6t - term6szetesen <ink6ntes alapon 6s a feltrirt ese-
mdnyeket, 6lm6nyeket, lrzelmeket a legteljesebb szu-
ver6nit6ssal kezelve. Elisabeth, Hans 6s Safrye szem6-
lyisege, konfliktushelyzelei az azonosul6s 6Jvagy el-
utasitis legkiil<inf6l6bb lehet6s6geit klnalI4tk, melyeket
a csoport tagiai v6giggondolhattak, - 6lhettek, -
j6tszhattak

A bfcsriest alkalmdval sorra keriil6 - igen kiil6n-
b<izri felfog6sri, stilusir, m6gis egyk6nt szinvonalas -
,,prezettici6k" igazolt6k,hogy a kongresszus - vitat-
hat6 tailalmi ill. m6dszertani mozzanatai ellen6re is
- eredm6nyes volt: bebizonyosodott, hogy a kiildnhi-
zci kultririk, tirsadakni*zoci6lis berendezked6sek 6r-
t6kei, tapasztalatai egy a jrit6kra, kreativitisra 6pitd
nyitottabb, rugalmasabb pedagogiai szeml6letben az
oktatils, nevel6s - 6s trigabb 6rtelemben a kultfra -
minden tertilet6n k6zelithetcik.

Eger Veronika
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......:...'..',..:,.,...........,,,Ff€inet 3o pontos pedagdgiai alapelveibdl: ,,,.,:,,,,',.,.:.,:,,,.
1.., 6,,gyermek.6s a felndtt term€szete egyforma, kdvetkez6sk€ppen ugyanolyaa elvek szerint cs€lekszilq
[ 6s €1,,;m111 On, Csak fokozati 6s nem term6szeti a kiil6nbs6g.
2,::Nagrobbnak lenni nem jelenti felt6tleniil azt, hog/ m6sok f6l6be kell helyezkedni, Sziintess€k mbg,;;6,

f,gpqzik meg, a tekint6ly€tril a tan6ri asztalt, 6s alakitsik 6t ki6llitrisi eszkdzzl!
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10, slrr:rMinden emberi l6nynek sziiksege van sikerre. A kudarc kizirja es lerombolja CZ aigt, eS C

; legyen a gyermekeknek ig6nyiik 6s sziiksegletiik a munkai : , ,.:.:.''' ..::::::
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=,,,,i0reqtstiqe 
-E6szs€ges verseng€st a kdz6'ss6gi 6s a szdvetkezeti versenyen'teiesitiit; :: ,,,,,,,,,,,,,,,,,*:dolgozzunk ki egy olyan rendszert, amelynek segitseg6vel grafikusan es k6pesit€sekkel helyet

jegyek 6s rangsorol6s trilzott hasmilatiit.
25. A tfilnagy osztilyl6tsz6m is pedagogiai hiba. 25 tanul6n fetiil minden csoport n6vtelen tdmegg6 vdlik.
?4, A'matrasg kedvelt nagr iskolakomplexumok a tan6rok 6s diikok elszem6tytelened6s6hez:vezetnek;
,, hihis viillalkozlsnak tekinthetrik
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